
Octrooiraad 

noiAÏerinzagelegging mi 7807346 

Nederland [19] NL 

[54] Detector met radioactieve bron. 

[51] lnt.CI2.: G01N23/12, G08B17/10. 

[71] Aanvrager: Systems, Science and Software te La Jolla, Californië, Ver. St. v. Am. 

[74] Gem.: Dr. S. Rosenthal c.s. 
Vereenigde Octrooibureaux 
Nieuwe Parklaan 107 
2587 BP 's-Gravenhage. 

[21] Aanvrage Nr. 7807346. 

[22] Ingediend 6 juli 1978. 

[32] Voorrang vanaf 25 juli 1977. 

[33] Land van voorrang: Ver. St. v.. Am. (US). 

[31] Nummer van de voorrangsaanvrage: 818764. 

[23] - -

[61] - -

[62] - -

[43] Ter inzage gelegd 29 januari 1979. 

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende 
beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekeningfen).. 



. vo 5499 

Systems, Science and Software, 

La Jolla, Californië, Verenigde Staten van Amerika. 

Detector met radioactieve bron. 
De uitvinding heeft betrekking op een detectormoduul 

met radioactieve bron ten gebruike bij een gascontroleinrichting 
en meer in het bijzonder op een dergelijke detectormoduul, welke 
bestemd is om de radioactieve bron en andere detectoronderdelgn 

te omvatten, teneinde een afgedichte koppeling van deze onder-
delen met andere gedeelten van een gascontroleinrichting mogelijk 
te maken en een toevallige of ongewenste blootstelling aan de ra-
dioactieve bron te beletten. 

In het algemeen heeft de uitvinding betrekking op een 
merk gascontroleinrichting, welke bestemd is voor het nemen van 
monsters en het bepalen van de aanwezigheid van een elektronen-
invangend merkgas. Een monster of testgas, dat het merkgas bevat, 
wordt normaliter in een stroom van dragergas geinjecteerd. Het 
dragergas, dat het merkgas bevat, stroomt door een elektronenin-
vangdetector, welke is voorzien van op een afstand van elkaar op-
gestelde elektroden en een bron van ioniserende elektronen, zoals 
een radioactief materiaal. 

Het merkgas wordt gekozen uit een groep van gassen, 
welke elektronen kunnen absorberen, die anders op een va'n de twee 
elektroden zouden worden opgezameld. Derhalve heeft de aanwezig-
heid van het merkgas in het dragergas, dat door de detector stroomt, 
de neiging de elektronenstroom naar een van de elektroden te re-
duceren, welke elektronenstroom .door gebruikelijke uitwendige 
elektronische middelen wordt gemeten. Wanneer de elektronische 
schakeling voor de gascontroleinrichting ten opzichte van het dra-
gergas is gecalibreerd, kan de concentratie van het merkgas, dat 
de detector passeert, nauwkeurig worden bepaald door een geschik-
te referentie naar een calibratiediagram. 

Bij een dergelijke gascontroleinrichting is het dra-
gergas normaliter een inert gas, zoals stikstof of argon. Het merk-
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gas kan een geschikt gas zijn, dat in staat is tot elektronen-
"invang, zoals zwavelhexafluoride, dat een niet-radioactief, niet-
giftig, inert gas is. Andere voorbeelden van geschikte merkgassen 
omvatten fluorkoolstoffen, zoals die, welke in de handel zijn on-
der de naam i?reon en andere gehalogeneerde materialen. 

Gascontroleinrichtingen van het bovenbeschreven type 
vindt men bijv. in het Amerikaanse octrooischrift -3•714-421. 

De uitvinding heeft meer in het bijzonder betrekking 
op het gebruik van radioactieve materialen, die als elektronen-
bronnen in dergelijke controleinrichtingen worden toegepast. Nor-
maliter is het gewenst, dat de gascontroleinrichtingen worden ge-
bruikt door personeel, dat overigens niet is onderlegd in het 
hanteren van radioactieve materialen. Bovendien is het soms nodig, 
de radioactieve bron in een gascontroleinrichting te vervangen, 
afhankelijk van de bepaalde toepassing waarvoor de controleinrich-
ting is bestemd. 

Het is derhalve gebleken, dat er vraag bestaat naar 
een dergelijke gascontroleinrichting, welke door personeel, zoals 
boven omschreven, kan worden gebruikt en waarbij maatregelen zijn 
getroffen tegen het toevallig of ongewenst verwijderen van het 

radioactieve materiaal uit de controleinrichting of het op een 
ongewenste of toevallige wijze blootstellen van het personeel aan 
het radioactieve materiaal. 

De uitvinding beoogt derhalve te voorzien in een de-
tectormoduul ten gebruike bij een controleinrichting, welke is 
voorzien van elektroden en een radioactieve elektronenbron, waar-
bij de detectormoduul een inwendig huis voor het onderbrengen van 
de elektroden en de radioactieve elektronenbron omvat met koppe-
lingen voor het verschaffen van een afgedichte verbinding van het 
inwendige huis met verschillende gedeelten van de controleinrich-
ting, terwijl de detectormoduul voorts is voorzien van een detec-
iorhuis en afsluitorganen, welke bestemd zijn om het inwendige 
huis te omgeven en een toevallige of ongewenste verbreking van 
de'koppelingen te beletten. 

Op deze wijze kan de detectormoduul zijn voorzien 
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van een huis, dat uit een geschikt materiaal voor het afschermen 
•van de radioactieve bron bestaat. Door gebruik te maken van de 
bovenstaande combinatie, kan de detectormoduul worden verwijderd 
uit of worden ingebracht in de gascontroleinrichting door perso-
neel, dat overigens niet geschoold is in het hanteren van radio-
actieve materialen, terwijl bovendien geen toevallige of onge-
wenste blootstelling aan het radioactieve materiaal mogelijk is. 

Bij voorkeur bevatten het detectorhuis en de aan-
sluitorganen het inwendige huis en de koppelingen, waarbij de af-
sluitorganen bij voorkeur integraal aan het detectorhuis zijn be-
vestigd, zodat een destructie van de ene of de andere van deze 
onderdelen nodig is om het inwendige huis met de radioactieve bron 
te verwijderen of de koppelingen te verbreken. 

De uitvinding zal onderstaand nader worden toege-
licht onder verwijzing naar de tekening. Daarbij toont; 

figuur 1 een uiteengenomen perspectivisch aanzicht, 
van de onderdelen in een detectormoduul volgens de uitvinding; 

figuur 2 een axiale doorsnede van een inwendige huis 
voor de detectormoduul, dat de elektroden en de radioactieve elek-
tronenbron voor het tot stand brengen van de detectie bevat; en 

figuur 3 een perspectivisch aanzicht van het inwendige 
huis en de bijbehorende koppelingen, welke zijn ondergebracht in 

een detectorhuis en daarin zijn afgesloten door een integraal be-
vestigde deksel. 

De in figuur 1 afgebeelde detectormoduul volgens de 
uitvinding is bestemd om te worden toegepast in een gascontrole-
inrichting, waarbij men een merkgas langs twee elektroden en een 
elektronenbron laat stromen. Het merkgss wordt zodanig gekozen, 
dat dit de elektronenstroom naar een van de elektroden gedeeltelijk 
absorbeert en daardoor reduceert, teneinde de hoeveelheid merkgas, 
welke daarlangs stroomt te kunnen controleren door geschikte 
elektronische middelen. De detectormoduul is derhalve bestemd om 
te worden toegepast bij een gascontroleinrichting, die voorzien is 
van een normale gasstroombron en een gssontvanginrichting, waarna 
het gas uit de detectormoduul kan worden teruggevoerd. Voorts om-
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vat de gascontroleinrichting normaliter een geschikte elektro-
nische schakeling voor het ontvangen van een elektrisch signaal 
uit de detectormoduul, dat representatief is voor een merkgas, 
dat deze moduul passeert. 

•5 In de figuren 1 en 2 is een detectormoduul volgens 
de uitvinding in het algemeen aangeduid met 10. Een radioactieve 
elektronenbron 12 bevindt zich in een inwendige huis 14. Het bin-
nenoppervlak van het huis 14 vormt een elektrode, terwijl de an-
dere elektrode wordt gevormd door een elektroneninvangstaaf 16 

10 die zich concentrisch door de cylindrische radioactieve bron 12 
uitstrekt. 

Gas, dat door het inwendige huis 14 stroomt, wordt 
opgenomen door een zijtak 18 om op een wijze, welke later meer 
gedetailleerd zal worden toegelicht, naar de gascontroleinrich-

15 ting te worden teruggevoerd. Eerste en tweede koppelingen 20 en 
22 dienen voor een afgedichte verbinding met een uiteinde van het 
inwendige huis 14 en de zijtak 18 , teneinde het inwendige van het 
inwendige huis 14 met de gasbron en gasontvanginrichtir.g van de 
controleinrichting te verbinden. Bij voorkeur is de eerste koppe-

20 ling .20 met de gasbron verbonden en diat deze voor het intro-
duceren van gas in het inwendige van het huis 14» welk gas zich 
in axiale richting tussen de concentrisch op een afstand van el-
kaar opgestelde radioactieve bron 12 en ée elektroneninvangstaaf 
16 beweegt. Het gas doorloopt dan de zijtak 18 voor een terugkeer 

25 via de koppeling 22. 
Een derde koppeling 24 is bij voorkeur met het ande-

re uiteinde van het inwendige huis 14 verbonden en dient voor twee 
verdere funkties. Initieel werkt de derde koppeling 24 als.een 
coaxiaal verbindingsorgaan voor de twee elektroden, die door de 

30 staaf 16 en het huis 14 zelf worden gevormd, met een geschikte 
elektronische schakeling in de gascontroleinrichting. Bovendien 
dient de derde koppeling 24 evenals de eerste en tweede koppelingen 
20 en 22, voor het afdichten van de inwendige gasstroomkanalen van 
het inwendige huis 14 en de zijtak 18 daarvan. 

35 . Het huis 14 en de zijtak 18 kunnen tezamen met de 
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eerste, tweede en derde koppelingen 20, 22 en 24 worden onderge-
bracht in een detectorhuis 26, dat kan worden afgesloten door een 
deksel, dat bij 28 is aangeduid. Zowel het huis 26 als de deksel 
28 voorzien bij voorkeur in een radioactieve afscherming van de 
bron 12. Bovendien zijn zij zodanig uitgevoerd, dat zij integraal 
aan elkaar kunnen worden bevestigd, teneinde een toegang tot de 
koppelingen 20, 22 en 24 te beletten, Hierdoor wor t een toeval-
lige of ongewenste verbreking belet, waardoor men aan het radio-
actieve materiaal 12 zou kunnen worden blootgesteld. De bepaalde 
constructie van het huis 26 en de deksel 28 zal hierna meer uit-
voerig worden beschreven. 

De e-erste, tweede en derde koppelingen 20, 22 en 24 
omvatten elk bij voorkeur een uitwendige geleiding, resp. aange-
gegeven bij 30, 32 en 34» De uitwendige leidingen strekken zich 

vanuit het detectorhuis 26 naar buiten uit en omvatten elk ver-
dere koppelorganen, resp. aangeduid met 30', 32' en 34'» voor 
verbinding met de gasbron, de gasontvanginrichting en de elek-
tronische schakeling in de gascontroleinrichting, Teneinde het ver-
wijderen van de detectormoduul voor vervanging in een gascontrole-
inrichting of voor overdracht naar een anderegascontroleinrichting 
te vereenvoudigen, kunnen de extra koppelorganen 30' en 32' van 
de eerste en tweede koppelingen 20 en 22 afdichtend worden afge-
sloten door een gemeenschappelijke uitwendige fitting, die in het 
algemeen bij 40 is aangegeven. 

De radioactieve bron 12 bestaat bij voorkeur uit een 
gespleten plaat in de vorm van een cylinder, welke in het inwen-

be 
dige huis 14 is ondergebracht. De radioactieve bron 12 staat 
bij voorkeur uit een titaantritide folie van 300 mullicurie, 
die ten opzichte van het huis 14 is geisoleerd door middel van 
een isolatiecylinder, welke in figuur 2 in het slgemeen met 42 
is aangeduid, De isolatieoylinder 42 kan bestaan uit een geschikte 
isolerende ku»ststef, welke bijv, ender de handelsnaam Mylar ver-
krijgbaar iss waarbij de dikte van de isolatie bijv, 0,03 mm kan 
bedragen, De radioactieve bron 12 wordt derhalve door het binnen-
v-lak van het huis 14 ondersteund en wordt ten opzichte daarvan 
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door middel van ae isolator 42 geisoleerd. 
De staaf 16 wordt ondersteund door een centraal 

axiaal verbindingsorgaan 44 in de derde koppeling 24. Een buiten-
ste gedeelte 46 van de derde koppeling is ten opzichte van het 

5 verbindingsorgaan 44 geisoleerd door middel van een ringvormige 
isolator 48 en maakt elektrisch contact met het huis 14. Vaar de „ « 
derde koppeling 24 door schroefdraad met het huis 14 is verbonden, 
zijn de gescheiden geleiders 44 en 46 resp. met de twee elektro-
den van de detector verbonden. Derhalve kan de uitwendige lei-

10 ding 34 normaal coaxiaal verbindingsorgaan zijn, dat geschikt is 
om met de derde koppeling te worden verbonden. Bovendien omvat 

de derde koppeling 24 een O-ring of een soortgelijk orgaan, aange-
geven bij 50 voor het verschaffen van een afdichting tussen de 
derde koppeling 24 en het huis 14 . 

15 Het inwendige huis 14 bestaat zelf bij voorkeur uit 
roestvrij staal. Bij de bovenbeschreven inrichting wordt gas uit 

« ' de eerste leiding toegevoerd en stroomt dit gas in axiale rich-
ting tussen de radioactieve bron en de staaf 16. Zoals uit figuur 
2 blijkt, strekt de staaf zich in hoofdzaak ever de gehele lengte 

20 van de radioactieve, bron uit. Uit figuur 2 blijkt het best, dat 
gas, dat de cylindrische radioactieve bron 12 passeert, daarna 

de zijtak 18 binnentreedt om via de tweede koppeling 22, de uit-
wendige leiding 32 en de extra koppelorganen 32' naar de gasont-
vanginrichting van de controleinrichting te worden teruggevoerd. 

25 Uit figuur 2 blijkt voorts, dat de eerste koppeling 
20 in een uiteinde van het huis 14 past en voorzien is van af-
dichtorganen, zoals een O-ring 52, om tussen deze onderdelen een 
afdichting te onderhouden. Er zijn verdere afdichtorganen aanwe-
zig om een afdichting tussen de koppeling 20 en de uitwendige 

30 leiding 30 te verschaffen. Deze a fdichtorganen omvatten eer. af-
geschuind afdichtelement 54 en een O-ring 56. Onder verwijzing 
naar figuur 1 heeft de tweede koppeling 22 in hoofdzaak dezelfde 
constructie als die, welke boven voor de eerste koppeling 20 
is beschreven. Derhalve omvat de tweede koppeling 22 ook overigens 

35 niet weergegeven afdichtorganen, welke na de montage tegen de zij-
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tak 18 en de uitwendige leiding J2 rusten. 

Het huis 26 en de deksel 28 bestaan bij voorkeur uit 

een betrekkelijk dik afschermmateriaal, zoals een geschikte kunst-

stof, teneinde de radioactieve bron 12 opgesloten te houden. Bij 

voorkeur bestaan het huis 26 en de deksel 28 uit een kunststof, 

welke in de handel is on-der de naam LUCITE. 

Zoals meer in het. bijzonder uit figuur 1 blijkt, be-

zit het huis 26 een hrï-vormige holte 60 voos het opnemen van het 

inwendige huis 14» de zijtak 18 en de eerste, tweede en derde 

koppelingen 20, 22 en 24. Elk been van de h-vormige holte 60 is 

voorzien van een gleuf, resp. aangegeven bij 62, 64 en 66. De 

gleuven 62-66 zijn juist voldoende groot om de uitwendige leidingen 

30, 32 en 34 op te nemen. Derhalve dienen zij om het mogelijk te 

maken, dat het inwendige huis 14 en de gemonteerde koppelingen in 

andere onderdelen binnen het huis 26 kunnen worden ondergebracht. 

Gleuven beletten evenwel een toegang tot de koppelingen 20^24> 

en voorkomen derhalve, dat deze toevallig of onbeoogd worden ver-

broken, waarbij men aan de radioactieve bron 12 zou kunnen worden 

blootgesteld. 

De afmetingen van de holte 60 zijn zodanig, dat het 

huis 14 en de zijtak 18 op hun plaats worden gehouden, waarbij 

de koppelingen 20, 22 en 24 tegen de respectieve eindgedeelten 

van de holte rusten," welke de gleuven 62, 64 en 66 vormen. Op 

deze wijze bezit het huis 26 een grote dikte en voorziet in een 

betere afscherming van de radioactieve bron 12. Tegelijkertijd 

belet de samenwerking van de koppelingen 2 0 , 22 en 24 met de eind-

gedeelten van de holte, dat de koppelingen zich los werken, en 

wordt ervoor gezorgd, dat deze afdichtend met het inwendige huis 

14 verbonden blijven. 

Vanneer het inwendige huis 14 en de koppelingen 20, 

22 en 24 in het huis 26 zijn ondergebracht, wordt de deksel 28 

op het huis geplaatst, om de h-vormige holte 60 af te sluiten. 

De deksel wordt daarna integraal aan het huis bevestigd, bijv. 

door middel van een hechtmiddel, dat bijv. op het vrije oppervlak 

68 van het huis wordt aangebracht, zoals uit figuur 1 blijkt. 

2182 73 4 6 



8 

Er zijn geschikte montageopeningen, aangegeven bij 
•70 in figuur 3> aanwezig, om de detectormoduul in de gascontrole-
inrichting te bevestigen. Figuur 3 toont het inwendige huis 14 

en de eerste, tweede en derde koppelingen, ondergebracht in en 
afgesloten door het integraal aan elksar bevestigde huis 26 en 
deksel 28, waarbij de uitwendige leidingen 30, 32 en 34 zich op 
de bovenbeschreven wijze voor verbinding uitstrekken. 

Wanneer de deksel 28 integraal aan het huis 26 is 
bevestigd door middel van een hechtmiddel, is het in wezen nodig, 
om het huis 26 of de deksel 28 of beide te vernielen om zich toe-
gang te verschaffen tot het inwendige huis of de koppeling 20, 
22 en 2 4 . Derhalve wordt gemeend, dat de detectormoduul volgens 
de uitvinding tijdens het gebruik daarvan bij een gascontrole-
inrichting van het bovenbeschreven type een voldoende beveiliging 
verschaft. 
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CONCLUSIES 
1. Detector met radioactieve bron bestemd om te wor-

den toegepast in gascontroleinrichting voor het detecteren van 
veranderingen in de elektronenstroom tussen twee elektroden, wel-

5 ke worden veroorzaakt door een gedeeltelijke absorptie van de elek-
tronen in een elektroneninvanggas, dat tussen de elektroden stroomt, 
welke controleinrichting is voorzien van een gasstroombron, een 
gasontvanginrichting en een elektronisch stelsel voor het ontvan-

gen van een signaal uit de detector, gekenmerkt door een inwendig 
10 bronhuis voor het onderbrengen van de radioactieve bron en de elek-

troden, waarbij geschikte kanalen voor een gasstroom daarlangs 
worden gevormd, eersté, tweede en derde koppelingen, welke be-
stemd zijn om afdichtend met het inwendige huis en resp. met de 
gasstroombron, de gasontvanginrichting en de elektronische organen 

15 van de controleinrichting te worden verbonden, een detectorhuis 
met een zodanige vorm, dat hierin het inwendige bronhuis ai de eer-
ste, tweede en derde koppelingen kunnen worden ondergebracht, 
en afsluitorganen, welke integraal aan het detectorhuis kunnen 
worden bevestigd om het inwendige bronhuis en de eerste, tweede 

20 en derde koppelingen•op te siuiten, waarbij het detectorhuis en 
de afsluitorganen tezamen een eventuele toegang tot de koppelingen 
beletten nadat het bronhuis en de koppelingen in het detectorhuis 
zijn ondergebracht en de afsluitorganen integraal daaraan zijn 
bevestigd. 

25 2. Detectormoduul volgens conclusie 1, met het ken-
merk, dat de radioactieve bron cylinarisch is en concentrisch op 
een afstand van een elektroneninvangstaaf is gelegen, die met een 
van de elektroden is verbonden, waarbij de eerste koppeling gas 
in axiale richting vanuit de gasstroombron tussen de cilindrische 

30 radioactieve bron en de staaf introduceert. 

merk, dat het inwendige bronhuis voorzien is van een zijtak, wel-
ke met de tweede koppeling is verbonden om de gasstroom na het pas-
seren van de ruimte tussen de cylindrische radioactieve bron en 

35 cte staaf op te nemen. 

3. Detectormoduul volgens conclusie 2, met het ken-
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4- Detectormoduul volgens conclusie 3» met het ken-
merk, dat het inwendige bronhuis is uitgevoerd als een cylinder, 
waarbij de eerste en derde koppelingen door schroefdraad afdich-
tend met tegenover elkaar gelegen uiteinden van deze cylinder zijn 
verbonden. 

5. Detectormoduul volgens conclusie 4> met het ken- { 
merk, dat de eerste, tweede en derde koppelingen zijn voorzien 
van leidingsorganen, welke zich naar punten buiten het detector-
huis uitstrekken, terwijl extra koppelorganen aanwezig zijn om 
resp. afdichtend met de gasstroombron, de gasontvanginrichting 
en de elektronische organen te worden verbonden. 

6. Detectormoduul volgens conclusie 5, gekenmerkt 
door organen voor een afdichtende verbinding met de extra koppel-
organen van de eerste en tweede koppelingen teneinde de radioac-
tieve bron te omsluiten wanneer de koppeling tussen de detector 
en de gasstroombron en de gasontvanginrichting wordt verbroken. 

7. Detectormoduul volgens conclusie 5, niet het ken-
merk, dat de inwendige vorm van het detectorhuis zodanig is, dat 
daarin het inwendige bronhuis en de zijtak daarvan evenals de 
eerste, tweede en derde koppelingen kunnen worden ondergebracht, 

waarbij het detectorhuis is voorzien van eerste, tweede en derde 
gleuven, door welk gleufen resp. uitwendige leidingen voor de eer-
ste, tweede en derde' koppelingen zich vanuit het detectorhuis 
naar buiten uitstrekken, waarbij de afsluitorganen bestaan uit 
een deksel, dat integraal asn het detectorhuis kan worden beves-
tigd, en de eerste, tweede en derde gleuven voldoende groot zijn 
om de uitwendige leiding op te nemen en een toegang tot de resp. 
eerste, tweede en derde koppelingen te beletten. 

8. Detectormoduul volgens conclusie 7» met hetken-
merk, dat het detectorhuis inwendig is voorzien van een holte, 
waarvan de vorm zodanig is, dat hierin het inwendige bronhuis en 
de zijtak nauwsluitend kunnen woTden opgenomen, waarbij wandge-
deelten van de holte bij de eerste, tweede en derde gleuven met 
de eerste, tweede en derde koppelingen zodanig samenwerken, dat 
deze in een afdichtende verbinding met het inwendige huis worden 
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gehouden. 

9. Detectormoduul volgens conclusie 8, met hetken-

merk, dat het detectorhuis en de afsluitorganen bestsan uit een 

materiaal, dat de straling uit de radioactieve bron afschuimt. 

10. Detectormoduul volgens conclusie 1, met het ken-

merk, dat het detectorhuis en de afsluitorganen bestaan uit een 

betrekkelijk dik materiaal om de straling uit de radioactieve bron 

af te schuimen. 

11. Detectormoduul volgens conclusie 10, met het ken-

merk, dat de afsluitorganen zodanig integraal aan het detector-

huis kunnen worden bevestigd, dat een destructie van of het de-

tectorhuis of de afsluitorganen of beide nodig is om zich toegang 

te verschaffen tot het inwendige bronhuis en de eerste, tweede 

en derde koppelingen. 

12. Detectormoduul volgens conclusie 1, met het ken-

merk, dat de afsluitorganen integraal aan het detectorhuis kunnen 

worden bevestigd door organen, die een destructie van of het de-

tectorhuis of de afsluitorganen of beide vereisen om zich toegang 

te verschaffen tot het inwendige bronhuis èn de eerste, tweede 

en derde koppelingen. 
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